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วาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
1.1 การเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง การเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ใน
วัน ที่ 11 – 12 กัน ยายน 2554 โดยจะออกเดิ น ทางเวลา 17.00 น. และพัก ที่ โ รงแรมของมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ
กําแพงเพชรเพื่อเข้าศึกษาดูงานในช่วงเช้าและช่วงบ่าย
1.2 การประชุมอาจารย์ทปี่ รึกษากิจกรรม และกิจกรรมทีจ่ ะเกิดขึน้ ในรอบสั ปดาห์
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง การเชิ ญประชุมอาจารย์ที่ปรึ กษากิจกรรม ในวันที่ 15 กันยายน
2554 ณ ห้องประชุ มสิ ริยะ 1 อาคาร 1 ชั้น 3 โดยมอบหมายให้นายวิเชี ยรจัดทําเอกสารแบบสอบถามเรื่ องการ
เดินทางไปอบรมอาจารย์ที่ปรึ กษากิจกรรม ในวันที่ 8 – 9 ตุลาคม 2554 ณ จังหวัดเพชรบุรี ส่ วนในวันที่ 16 กันยายน
2554 องค์การบริ หารนิ สิตจะจัดให้มีงานทําบุญเลี้ยงพระ โดยนิ มนต์เจ้าอาวาสจากวัดศรี สุริยวงศาวาส จ.ราชบุรี มา
เป็ นเกียรติในการทําบุญครั้งนี้ ดว้ ย และในวันที่ 16 – 18 ผศ.ดร.จันทร์ วิภา อาจารย์สายัณ และนายวิเชียร จะนํานิ สิต
ทูตกิจกรรมและตัวแทนนิสิตจากองค์การและสโมสรนิสิตเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศลาว
1.3 การสรรหาคณบดี
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง การสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และคณะครุ ศาสตร์ โดย
จะมี การประชุมและสรรหาในวันที่ 8 กันยายน 2554 ซึ่ งจะมี การประชุมในช่ วงบ่ายพร้อมกับสรรหาคณบดีไป
พร้อมกันด้วย
1.4 การมอบทุนการศึกษาของสถาบันขงจือ้
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง การมอบทุนการศึกษาของสถาบันขงจื้อ จํานวน 12 ทุน โดยได้ส่ง
นิสิตที่ได้รับทุนไปเรี ยนร่ วมที่ประเทศจีน และมีบุคคลภายนอกได้รับเลือกไปเรี ยนด้วยจํานวน 1 ทุน
1.5 การปรับเปลีย่ นเงินทุนกู้ยมื เพือ่ การศึกษา
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อ ง การปรั บเปลี่ ยนจากกองทุ นเงิ นให้กูย้ ืม เพื่อการศึ ก ษา ก.ย.ศ.
เปลี่ยนเป็ นกองทุนเงินกูย้ ืมเพื่อการศึกษาที่ผกู พันกับรายได้ในอนาคต หรื อ กรอ. ในปี การศึกษา 2555 นี้ เป็ นต้นไป
ตามแนวทางการดําเนินการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา
1.6 การจัดทําโครงการอบรมเกีย่ วกับการทะเลาะวิวาทของนิสิต
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง การเสนอให้จดั ทําโครงการอบรม ซึ่ งเป็ นแนวทางโครงการสําคัญ
ปี งบประมาณ 2555 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในหัวข้อ การพัฒนาผูน้ าํ ตามธรรมชาติ จึงเห็นว่า
ควรพัฒนาและอบรมเกี่ ยวกับ เรื่ อ งการทะเลาะวิวาทของนิ สิ ตนักศึ ก ษา และเชิ ญ วิ ท ยากรทั้งสถานี ตาํ รวจและ

ผูเ้ กี่ยวข้องเข้าร่ วมในโครงการด้วย โดยได้มอบหมายให้นายวิเชียรเป็ นผูเ้ ขียนโครงการขึ้น มีจาํ นวนเงิน 5 ล้านบาท
และขอภายในวันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2554 นี้
1.7 การให้ ความช่ วยเหลือค่ าครองชีพนิสิตจากการทํางาน
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ อง การทําหนังสื อบันทึกข้อความเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือค่า
ครองชีพนิ สิตจากการทํางานให้กบั นิ สิตที่ช่วยเหลืองานภายในหน่วยงาน โดยอ้างถึงประกาศของมหาวิทยาลัยฯ ว่า
ด้วย การให้ความช่วยเหลือค่าครองชีพนิสิตจากการทํางาน พ.ศ. 2554
ทีป่ ระชุ มมีมติรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุ มครั้งที่ 12/2554
รั บ รองรายงานการประชุ ม โดยมี ก ารแก้ไ ข ข้อ 5.2 ปฏิ ทิ น การปฏิ บ ัติ ง านกองทุ น กู้ยืม เพื่ อ การศึ ก ษา
ส่ วนย่อยที่ 3 วันที่ 14 กันยายน 2554 เป็ นวันที่ 21 กันยายน 2554 เรื่ องการประชุมนิสิตกองทุน ชั้นปี ที่ 2 – 5
วาระที่ 3 เรื่องสื บเนื่อง
3.1 การประชุมสมาพันธ์ นิสิต-นักศึกษา ครั้งที่ 52
นายขวัญชัย แจ้งในที่ประชุมว่าในการเดินทางเข้าร่ วมประชุมสมาพันธ์นิสิต-นักศึกษา ครั้งที่ 52
ว่า มี ค วามเรี ย บร้ อ ยดี ในที่ ป ระชุ ม ได้ล งความเห็ น ให้ น ายวี ร พลประธานสภานิ สิ ต ของมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ
บ้านสมเด็จฯ เป็ นประธานในที่ประชุม โดยมีผเู้ ข้าร่ วมประชุมประมาณ 35 มหาวิทยาลัย และสรุ ปการจัดตั้งศูนย์การ
ประสานงานการประชุ มครั้ งต่อไปครั้ งที่ 53 เป็ นมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา จะเป็ นศูนย์ประสานงานครั้งที่ 54 ต่อไป
3.2 การแสดงมหกรรมลิเกเฉลิมพระเกียรติและรับเสด็จฯ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แจ้งเรื่ องการจัดแถลงข่าว การแสดงลิเกเฉลิมพระเกียรติเพื่อผูป้ ่ วยที่ยากไร้
ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2554 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ อาคาร 1 ชั้น 1
3.3 การทะเลาะวิวาทของนิสิต
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ มอบหมายให้นายวิเชี ยรประสานงานกับอาจารย์พิเชษฐ์ เรื่ องการจ่ายเงิน
ทดแทนสําหรับคู่กรณี ในเหตุทาํ ร้ายร่ างกาย เนื่องจากนิ สิตที่เป็ นฝ่ ายทําร้ายร่ างกายยังไม่นาํ เงินมายื่นที่สาํ นักกิจการ
นิสิตนักศึกษาเลย
3.4 สนามแบดมินตัน
นายสุ นทร แจ้งเรื่ อง สนามแบดมิ นตัน มาส่ งและทําการตรวจรั บเป็ นที่ เรี ยบร้ อยแล้ว ในวัน
อังคารที่ 6 กันยายน 2554
3.5 การรับสลิปค่ าเทอมของนิสิตกองทุนฯ
นายอดิศร แจ้งเรื่ อง การเปิ ดรั บสลิปค่าเทอมสําหรับนิ สิตกองทุนกูย้ ืมเพื่อการศึกษาของเทอม
1/2554 ตั้งแต่วนั ที่ 13 – 30 กันยายน 2554 เว้นวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ส่ วนการคืนยอดส่ วนต่างของนิสิตที่ไม่ได้มา
ติดต่อในปี 51 และปี 52 ได้จดั ทําเป็ นที่เรี ยบร้อยพร้อมเสนอผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ และรองอธิการบดีอีกครั้ง
3.6 การส่ งรายชื่อนักกีฬารอบคัดเลือก
นายสุ นทร แจ้งเรื่ องการจัดส่ งรายชื่อนักกีฬา รวมถึงกีฬาฟุตบอลด้วย ซึ่ งมีปัญหาเล็กน้อยในการ
ส่ งรายชื่อในส่ วนของกีฬาฟุตบอล แต่ได้คดั เลือกและส่ งไปเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ทีป่ ระชุ มมีมติรับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
ไม่ มี

วาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
5.1 การประชุมอาจารย์ทปี่ รึกษา
ว่าที่ ร้อยบัญญัติ สอบถามเรื่ องการจัดงานเกษียณให้กบั อาจารย์สุภรณ์ ซึ่ งผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ
แจ้งว่า ไม่มีการจัดงาน เนื่องจากอาจารย์สุภรณ์ได้แจ้งแล้วว่าจะไม่เข้าร่ วมงานดังกล่าว
ทีป่ ระชุ มมีมติรับทราบ
เลิกประชุ ม เวลา 10.30 น.
ประชุมครั้งต่ อไป วันจันทร์ ที่ 12 กันยายน 2554
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